
ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

1 1,930.00 1,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2563

1,930.00 1,930.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2563

2 1,241.00 1,241.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2563

1,241.00 1,241.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2563

3 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2563

800.00 800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2563

4 18,220.00 18,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีการไฟฟ้า ร้านเอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2563

18,220.00 18,220.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2563

5 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2563

5,100.00 5,100.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 4 ก.พ. 2563

6 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวโีชคการค้า ร้านทวโีชคการค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2563

1,500.00 1,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ. 2563

7 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองน่านซัพพลาย ร้านเมืองน่านซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2563

12,800.00 12,800.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ. 2563

8 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พ.ีพลัส จ ากัด บริษัท เอส.พ.ีพลัส จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2563

4,900.00 4,900.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ. 2563

9 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พ.ีพลัส จ ากัด บริษัท เอส.พ.ีพลัส จ ากัด เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2563

5,400.00 5,400.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 18 ก.พ. 2563

10 3,235.00 3,235.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2563

3,235.00 3,235.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 ก.พ. 2563

11 2,543.00 2,543.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินค้า หจก.น่านสรรพสินค้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2563

2,543.00 2,543.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 ก.พ. 2563

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ศธ)

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (ช่าง)

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สธ)

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (ช่าง)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (สป)

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์(สธ)

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ (สธ)

ซ้ือวสัดุดับเพลิง (ถัง) 2 ถัง 

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สป)

ซ้ือวสัดุส านักงาน (สธ)



ล าดับ วงเงินทีจ่ัดซือ้ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

ที่ จัดจ้าง (บาท) และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซือ้หรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซือ้หรอืจ้าง

สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง  เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลฝำยแก้ว

งานจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง วธีิจัดซือ้จัดจ้าง

12 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนัยสิทธิ์ คลังกรณ์ นายนัยสิทธิ์ คลังกรณ์ เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2563

3,500.00 3,500.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 ก.พ. 2563

13 37,241.00 37,241.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีการไฟฟ้า ร้านเอทีการไฟฟ้า เสนอราคารายเดียว ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2563

37,241.00 37,241.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 24 ก.พ. 2563

18 285,000.00 286,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชน พิยะ นายสุชน พิยะ เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 29/2563

285,000.00 285,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 17 ก.พ.2563

19 299,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ผาแดงเอ็นจเินี่ยร่ิง บ.ผาแดงเอ็นจเินี่ยร่ิง เสนอราคารายเดียว สัญญาจา้งเลขที่ 30/2563

299,000.00 299,000.00 ไม่เกนิงบประมาณทีก่ าหนด ลงวนัที่ 27 ก.พ.2563

682,410.00     684,410.00    682,410.00      

                                                               (นางสุภา   นาระทะ)                            (นางนภาพร  พิชัย)                                                          (นายวฑูิรย ์ จณิะเสน)

                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน                 ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ฝายแก้ว           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (ช่าง)

ซ้ือน้ าด่ืมงานประเพณีหกเป็ง (ศธ)

รวมจ ำนวนเงิน

หมู่ที่ 16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ 15

ก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตยบ์้านหนองเจริญ

(ลงชื่อ)                                               (ลงชื่อ)                         (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  พันต ารวจโท

                            (ประสิทธิ์  กลาสี)



1,930           
1,241           

800             
18,220         
5,100           
1,500           

12,800         
4,900           
5,400           
3,235           
2,543           
3,500           

37,241         
8,219,000     
2,739,000     

197,700        
120,000        
285,000        
299,000        

11,958,110   



1,930           


